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bemutatkozás

#Bobike



A kerékpár életünk része. Azzal visszük 
gyerekeinket az iskolába, megyünk munkába, vagy 
barátainkkal találkozni. Vele megyünk vacsorázni, 
hogy megihassunk egy sört és a napi sport 
elengedhetetlen kelléke is. Ha valamit ilyen sokszor 
használunk, akkor annak bizony a megjelenése is 
nagyon fontos. Mi minden nap azért dolgozunk, 
hogy termékeink egyre jobbak, hasznosabbak, 
ugyanakkor egyszerűen kezelhetők és divatosak 
legyenek. 
Fontos, hogy a termékeink kövessék a trendeket és 
stílusukban passzoljanak az utcákat szelő 
kerékpárokhoz. Ezek azok a dolgok, amiért a Bobike 
több, mint egy gyerekülés: életünk része.

#BobikeStyle

Maximális biztonság a 
dupla falú felépítésnek 

köszönhetően

Kiváló termék a holland 
fogyasztói felügyelet 

vizsgálata szerint

Holland dizájn és 
európai gyártás

divatra fel
bringázz stílusosan.
biztonság egyszerűen.



A Bobike Go a holland márka gyereküléseinek 

legújabb tagja. Ahogyan a többi Bobike ülésnél is, a Go is 

dupla falú felépítéssel készül. Külön elérhető vázra 

vagy csomagtartóra szerelhető verziókban. A 

letisztult forma és nyak/fej különleges védelme egyesül a 

Bobike Go gyerekülésekben, amely sokszínűségével és 

egyszerű használatával a családok kedvence lesz.

#GoHaveFun



bobike GO®

csomagtartóra szerelhető:

vázra szerelhető:

menta zöld
PBO 8012400003

vanília fehér
PBO 8012300002

pink
PBO 8012300004

szürke
PBO 8012300005

menta zöld
PBO 8012300003

citrom sárga
PBO 8012400001 

szürke
PBO 8012400005

pink
PBO 8012400004

vanília fehér
PBO 8012400002

citrom sárga
PBO 8012300001

120-185 mm széles 
csomagtartóhoz

10-16 mm vastag 
csomagtartócsőre

28-40 mm vastag
vázcsőre

min. 105 mm szabad 
helyet igényel a vázon

hátsó kerékpáros gyerekülés 
vázra vagy csomagtartóra 
szerelhető változatban

ÚJ
VÁZRA 

SZERELHETŐ
CSOMAGTARTÓRA

SZERELHETŐ

9 kg-tól 
22 kg-ig

szerszám a 
csomagban

9 hónapostól
5 éves korig

E-bike
kompatibilis

23850 Ft



Imádjuk a város pezsgését. Ahol mindig történik valami, 

a gyerekek mennek a suliba, aztán onnan sportolni vagy 

játszani. Mindjárt vacsi-idő. Nincs itthon semmi!  

Irány a bolt! A leggyorsabb, ha biciklivel megyünk - 

a Bobike ONE egy stílusos, kompakt gyerekülés, ami 

trendi és gyors manővereivel vonzza magára a szemeket.

#OneForTheCity

bobike/one



mustár sárga
Légy merész! És ments méheket!Új szín  

* minden eladott mustár sárga gyerekülés után a bevétel egy része 
egy, a méhetet megóvó, alapítvány támogatására fordítjuk.



28760 Ft

10690 Ft

ELSŐ 
GYEREKÜLÉS

9 hónapostól
3 éves korig

one mini
első gyerekülés és sisak szettben

színben egyező 
szélvédő kapható *

mustár sárga
gyerekülés + gyereksisak 

XS méretben
PBO 3012000010

bahama kék
gyerekülés + gyereksisak

XS méretben
PBO 3012000009

kávé barna
gyerekülés + gyereksisak

XS méretben
PBO 3012000012  

városi szürke
gyerekülés + gyereksisak

XS méretben
PBO 3012000003

eper piros
gyerekülés + gyereksisak

XS méretben
PBO 3012000006 

hó fehér
gyerekülés + gyereksisak

XS méretben
PBO 3012000002 

oliva zöld
gyerekülés + gyereksisak

XS méretben
PBO 3012000008

csoki barna
gyerekülés + gyereksisak

XS méretben
PBO 3012000004

min. 35 mm szabad helyet 
igényel a homlokcsövön

9 kg-tól 
15 kg-ig

szerszám a 
csomagban

standard 
22-32 mm-es 

vázcsőre
MTB 1 1/8

kávé barna / PBO 8015500012    
bahama kék / PBO 8015500009      
oliva zöld / PBO 8015500008                          
szürke / PBO 8015500003        
eper piros / PBO 8015500006 
hó fehér / PBO 8015500002
csoki barna / PBO 8015500004                   
mustár sárga / PBO 8015500010     

új szín

ONE in-mold 
gyereksisak
a one mini és maxi 
gyerekülések színeiben
* képek a sisakokról a 
következő oldalon

Varga.Adam
Sticky Note
városi szürke



one maxi
hátsó gyerekülés és sisak 
szettben vázra és csomagtartóra 
is szerelhető

9 kg-tól 
22 kg-ig

számzáras 
lakat a 

csomagban

szerszám a 
csomagban

9 hónapostól
5 éves korig

E-bike
kompatibilis

2-AZ-1-BEN RENDSZER: 
VÁZRA ÉS 

CSOMAGTARTÓRA 
SZERELHETŐ

39455 Ft

mustár sárga

bahama kék oliva zöldkávé barna

városi szürke eper piros hó fehér csoki barna

ONE in-mold gyereksisak
a one mini és maxi gyerekülések színeiben
* képek a sisakokról a következő oldalon

1P&E-BD - vázra és csomagtartóra szerelhető

28-40 mm 
vastag vázcsőre

min. 80 mm 
szabad helyet 
igényel a vázon

vázra és csomagtartóra szerelhető + XS-es gyereksisak

PBO 30122000101
PBO 30122000091
PBO 30122000123
PBO 30122000080

PBO 30122000034
PBO 30122000067
PBO 30122000023
PBO 30122000045

PBO 30122000102
PBO 30122000097
PBO 30122000129
PBO 30122000086

PBO 30122000037
PBO 30122000060 
PBO 30122000026 
PBO 30122000048

vázra és csomagtartóra szerelhető + S-es gyereksisak

új szín



divatos in-mold gyereksisakok 
csak szettben a ONE gyereküléssel

bobike one
plus xs & s

eper piros

csoki barna

bahama kék

kávé barnamustár sárga

városi szürke

méret
46-től 53 cm-ig

súly
230 g

méret
52-től 56 cm-ig

súly
235 g

oliva zöld

hó fehér

csak
SZETTBEN



 #LovingTheOutdoors

Imádunk a szabadban lenni. Szívni a friss levegőt és 
kerékpárral útra kelni. A Bobike Exclusive biztonsági 
öve különleges kialakításának köszönhetően az ülés 
háta mögött záródik. Ez a forradalmi rendszer biztosítja, 
hogy gyermeke egyenesen üljön, akkor is ha esetleg 
álomba szenderülne. Az első ülés kis kormánya pedig 
az aktív részvételre buzdít. 

bobike/exclusive



9780 Ftexclusive szélvédők:

fahéj barna
PBO 8011000018

fahéj barna
PBO 8015200015

szafari szürke
PBO 8011000017

szafari szürke
PBO 8015200014

városi szürke
PBO 8011000020

farmer kék
PBO 8011000019

farmer kék
PBO 8015200016

városi szürke
PBO 8015200017

fekete
PBO 8011000016

fekete
PBO 8015200013

első gyerekülés
exclusive mini

9 hónapostól
3 éves korig

9 kg-tól 
15 kg-ig

szerszám a 
csomagban

standard 
22-32 mm-es 

vázcsőre
MTB 1 1/8

min. 35 mm szabad helyet 
igényel a homlokcsövön

ELSŐ 
GYEREKÜLÉS

26570 Ft

első fejtámla 
kiegészítőként
rendelhető

*

új szín



fahéj barna
vázra és csomagtartóra

szerelhető
PBO 8011100015

szafari szürke
vázra és csomagtartóra

szerelhető
PBO 8011100014

farmer kék
vázra és csomagtartóra

szerelhető
PBO 8011100016

fekete
vázra és csomagtartóra

szerelhető
PBO 8011100013

1P&E-BD - vázra és csomagtartóra szerelhető

28-40 mm 
vastag vázcsőre

min. 80 mm 
szabad helyet 
igényel a vázon

hátsó gyerekülés vázra és 
csomagtartóra is szerelhető

exclusive maxi

9 kg-tól 
22 kg-ig

számzáras 
lakat a 

csomagban

szerszám a 
csomagban

9 hónapostól
5 éves korig

E-bike
kompatibilis

2-AZ-1-BEN RENDSZER: 
VÁZRA ÉS 

CSOMAGTARTÓRA 
SZERELHETŐ

36335 Ft

városi szürke
vázra és csomagtartóra szerelhető

PBO 8011100017

új szín



az ülés magassága 
max. 10 cm-rel 
növelhető

fahéj barna
vázra és csomagtartóra

szerelhető
PBO 8011300023

szafari szürke
vázra és csomagtartóra

szerelhető
PBO 8011300022

farmer kék
vázra és csomagtartóra

szerelhető
PBO 8011300024

városi szürke
vázra és csomagtartóra

szerelhető
PBO 8011300025

fekete
vázra és csomagtartóra szerelhető

PBO 8011300021

1P&E-BD - vázra és csomagtartóra szerelhető

28-40 mm 
vastag vázcsőre

min. 80 mm 
szabad helyet 
igényel a vázon

exclusive tour LED
hátsó gyerekülés vázra és 
csomagtartóra is szerelhető

9 kg-tól 
22 kg-ig

számzáras 
lakat a 

csomagban

szerszám a 
csomagban

9 hónapostól
5 éves korig

E-bike
kompatibilis

2-AZ-1-BEN RENDSZER: 
VÁZRA ÉS 

CSOMAGTARTÓRA 
SZERELHETŐ

41675 Ft

új szín

fekete
PBO 8010500001  

szerszám a 
csomagban

5-től 10 
éves korig

maximum 
35 kg-ig

VÁZRA 
SZERELHETŐ

27660 Ft

vázra szerelhető hátsó gyerekülé
CLASSIC junior

28-50 mm 
vastag vázcsőre

min. 35 mm 
szabad helyet 
igényel a vázon

hátsó LED
villogóval*



7635 Ft

7635 Ft

dinós zöld
PBO 8740300033

csillagos navy kék
PBO 8740300034

szivecskés fekete-fehér csíkos
PBO 874030003

tengerészes fehér
PBO 8740200037

teddy macis fehér
PBO 8740200038

ballerinás fehér
PBO 8740200039

divatos in-mold gyereksisakok
kids plus xs & s

méret
52-től 56 cm-ig

súly
235 g

méret
46-től 53 cm-ig

súly
230 g



Maximális biztonság a 
dupla falú felépítésnek 

köszönhetően

Kiváló termék a holland 
fogyasztói felügyelet 

vizsgálata szerint

Holland dizájn és 
európai gyártás

PACIFIC CYCLES KFT.
H-2314 Halásztelek
II. Rákóczi Ferenc út 106.
T +36-24-511-270
info@tekernimentem.hu

www.tekernimentem.hu
www.facebook.com/TekerniMentem




